Milí Dobří andělé,
možná si někteří z vás vzpomenou na to, jak jsme
se vás v roce 2013 ptali, zda souhlasíte s
rozšířením pomoci Dobrých andělů, a to pro děti s
jiným vážným onemocněním než onkologickým.
Více než 98,9 % z vás řeklo „ano“ a od té doby jste
společně pomohli spoustě těchto dětí a jejich rodin
a my si toho velmi vážíme.
Nyní tedy společně pomáháme onkologicky
nemocným rodičům, onkologicky nemocným
dětem a dětem potýkajícím se s jiným vážným
onemocněním. Jedno mají všichni společné. Jejich
nemoc má velké zdravotní, sociální i finanční
následky.
A právě teď je podle nás ten správný čas, abychom společně podali ruku ještě jedné skupině
nemocných. Mám na mysli rodiče s jiným závažným onemocněním než onkologickým. Jedná se o
onemocnění různorodá, často s velmi rychlou progresí – tedy zhoršováním zdravotního stavu. Jsme si
jistí, že společně s vámi jim pomoci můžeme a že to má smysl.
Než se do něčeho takového pustíme, považujeme za správné znát i nyní váš názor, protože bez vás by
to nešlo. Co vy na to? Prosíme vás tedy, abyste hlasovali na odkazu níže.
Moc vám děkujeme. Ať se vám daří.
Petr Sýkora
spoluzakladatel nadace

Hlasování o rozšíření podpory Dobrých andělů - váš názor
je pro nás rozhodující!
Dobří andělé pomáhají od začátku činnosti nadace rodinám s dětmi, v nichž se rodič nebo dítě potýká s
onkologickým onemocněním. Od roku 2013 pak také, na základě hlasování Dobrých andělů, rodinám s
dětmi, ve kterých se dítě potýká s jiným závažným onemocněním.
Rádi bychom nyní otevřeli pomoc i pro rodiny s dětmi, v nichž se jeden z rodičů potýká s jiným vážným
onemocněním, které přivádí rodinu do velmi těžké životní situace. Strach o blízkého i existenční
starosti jsou pro rodiny velmi podobné, ať je pacientem dítě či rodič. Abyste si dovedli situaci lépe
představit, níže najdete příběh pana Jakuba, který se potýká s ALS a jehož rodina by mohla být jednou
z mnoha, kterým bychom mohli začít pomáhat.
Máte otázky k rozšíření podpory? Připravili jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější!
Vážíme si každého Dobrého anděla i jeho rozhodnutí pomáhat. Proto bychom rádi znali váš názor.
Souhlasíte s rozšířením podpory Dobrých andělů i pro rodiny s nezaopatřenými dětmi,
v nichž se rodič potýká se závažným onemocněním?

HLASOVAT
Hlasování je dostupné pro všechny Dobré anděly po přihlášení do Andělského účtu a probíhá do 20. června 2021 vč.

Na ALS je nejhorší, že ji nemůžete porazit ani s ní
remizovat - příběh pana Jakuba
Pan Jakub z Jihlavy, který působí jako
kardiolog v jihlavské nemocnici, teprve před
čtyřmi lety překročil třicítku. Společně s
manželkou Monikou vychovává čtyřletého
Vojtu a mladší, dvouletou dceru Zuzanku. Před
čtyřmi lety mu byla diagnostikována
amyotrofická laterální skleróza, známá pod
zkratkou ALS. Jedná se o progresivní a fatální
neurodegenerativní onemocnění mozku a
míchy, v jehož závěru není mozek schopen
ovládat většinu svalů a pacient je paralyzován,
přičemž ale zůstávají zachovány jeho
psychické a mentální schopnosti.
„Představte si, že vám někdo nasadí
dvacetikilovou vestu, na hlavu desetikilovou
helmu, na obě ruce a nohy desetikilové boty a
rukavice a do pusy vám strčí roubík. Změní se
vám úplně všechno,“ přirovnává pan Jakub
projevy onemocnění.

POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU

Z Andělského blogu
19. května 2021
„Adámkovo narození byla nejšťastnější chvíle v našem životě. Bohužel to
krásné období, kdy řešíte jen drobné starosti ohledně miminka, nám
skončilo v jeho 11 měsících. V tu dobu mu byla zjištěna míšní svalová
atrofie a život se nám ze dne na den obrátil vzhůru nohama,“ začíná své
vyprávění paní Klára.

15. května 2021
V rámci Světového dne mukopolysacharidózy vám přinášíme rozhovor
s manželi Veronikou a Jiřím z Mimoně, rodiči čtyřleté Aničky, která se s
tímto onemocněním potýká. Jak se onemocnění projevuje a jak se s
ním Anička a celá její rodina naučili fungovat?

3. května 2021
Kája je čtrnáctiletá slečna, která žije se svou rodinou nedaleko
Kroměříže. Loni v prosinci jí byla diagnostikována myeloidní leukemie.
V rozhovoru na Andělském blogu si můžete přečíst o tom, jak se Kája i
celá její rodina s touto situací vyrovnává a co vše se v jejich životech
změnilo.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V květnu 2021 Dobří andělé poslali částku
29 198 233,48 Kč, kterou nadace rozdělila
mezi 4059 rodin.
Děkujeme!

Přečtěte si ve svém Andělském účtu příběhy
rodin, kterým pomáháte!
Přihlásit se můžete pod svým Andělským číslem
nebo zaregistrovaným e-mailem a heslem.
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